Obnova lesů a role obcí jako
vlastníků lesů

Mgr. Patrik Mlynář
náměstek ministra pro řízení sekce
Sekce lesního hospodářství

KŮROVCOVÉ TĚŽBY
Aktuální těžby:
• leden – září: 8,06 mil. m3 (státní lesy), nárůst kůr. těžeb o
72% oproti r. 2018
Prognóza pro letošní rok je při současném trendu
alarmující:
• celkový roční objem vytěžené smrkové kůrovcové hmoty
v ČR:
cca 18 - 20 mil. m3
• celkový roční objem napadeného dříví:
cca 25 - 30 mil. m3

KŮROVCOVÉ TĚŽBY

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA
Změna lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.,)
Cíl: získání možnosti využít výjimky z některých
stávajících ustanovení lesního zákona.
OOP bylo vydáno 3. 4. 2019 a umožňuje:
1. Ponechávání sterilních souší v porostech (do r.
2022)
2. Rajonizace ČR – rozdělení území dle poškození
a rozpadu porostů (odlišný management),
zejména:
• Možnost odložit obnovu a zjištění porostů o 3
roky (5 a 10 let)
• Možnost upuštění od obranných opatření (lapače,
lapáky), za dané situace neefektivních

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA
• OOP bylo 30. 8. 2019 doplněno:
– rozšíření „červené zóny“ pro uplatnění vybraných
opatření
– V „červené zóně“ se dočasně uvolňují dosud platná
pravidla pro používání reprodukčního materiálu
lesních dřevin k zalesňování: pro zalesňování je zde
nově (s výjimkou smrku ztepilého) možné využít
reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli
přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.

DALŠÍ OPATŘENÍ
• Lesy ČR zastavily jiné než nahodilé těžby
s výjimkou nezbytných výchovných zásahů do
40 let
• opatření pro zvýšení kapacity v silniční a
železniční dopravě
• asanace kůrovcového dříví - vydána výjimka na
dobu 120 dnů pro použití neregistrovaného
přípravku EDN (ethandinitril) vhodného pro
velkoobjemovou asanaci
• Generel obnovy lesních porostů po kalamitě –
www.uhul.cz

FINANČNÍ PODPORA – WWW.EAGRI.CZ
NÁRODNÍ ZDROJE
• finanční příspěvky na hospodaření v lesích
o převažující část je poskytována na obnovu a zajištění porostů
stanovištně vhodných dřevin, nově i na asanaci kůr. dříví
o navýšení celkového objemu všech druhů podpory hospodaření
v lesích z rozpočtu MZe až na 1,15 mld. Kč v roce 2019 a
následujících letech
o v roce 2019 realizováno více-etapové vyplácení finančních
příspěvků; obdobně se bude postupovat v dalších letech
•

zvýhodněné investiční úvěry od PGRLF
o úvěry na lesnickou a školkařskou techniku s možností snížení
jistiny úvěru až o 50 %
o v roce 2019 realizovány dvě kola příjmu žádostí o úvěry v celkové
výši 300 mi. Kč – s ohledem na aktuální potřeby LH navýšena
maximální výše podpory na 50 tis. EUR

FINANČNÍ PODPORA – WWW.EAGRI.CZ
II. ČÁST

•

dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
o po nabytí účinnosti vládní novely lesního zákona (první
polovina listopadu 2019) začne příjem žádostí za nahodilé těžby
jehličnatého dříví od 4. čtvrtletí 2017 do konce roku 2018
o smyslem podpory je dorovnat nízké ceny jehličnatého dříví na
limitní úroveň potřebnou pro zajištění prostředků na následnou
obnovu lesa, péči o les a jeho odbornou správu
o předpokládaný rozpočtový dopad (schválen vládou) 2,5 mld. Kč,
z toho 1,5 mld. Kč k proplacení žádostí již v letošním roce a
zbytek do celkových 2,5 mld. Kč k dovyplacení žádostí v roce
příštím
o dotace bude poskytována všem vlastníkům nestátních lesů na
každý kubík jehličnatého dříví vytěženého v rámci nahodilých
těžeb doložený účetními nebo výrobními doklady
o těžby provedené v roce 2019 budou předmětem příjmu žádostí
v roce 2020

FINANČNÍ PODPORA – WWW.EAGRI.CZ
III. ČÁST

EVROPSKÉ ZDROJE
• podzimní příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova
(ukončen 29. 10. 2019)
o pro lesnické projekty připraveno 530 mil. Kč (170 mil. Kč na
lesnickou techniku, 100 mil. Kč na obnovu lesů po kalamitách –
větrné, atd., 140 mil. Kč na přeměny porostů náhradních dřevin
v imisních oblastech)
o navýšena preference projektů malé techniky pro drobné
vlastníky lesů
o připravují se rámce pro příští programové období 2021+: důraz
bude na financování obnovy porostů na kalamitních holinách,
doplnění nedostatečné lesnické infrastruktury a technologií,
retenční opatření v lesích atd.

FINANČNÍ PODPORA – WWW.EAGRI.CZ
IV. ČÁST

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
• finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné
technologie při hospodaření v lese (soustřeďování dříví
lanovkou,
koněm,
vyvážením,
železným
koněm,
štěpkování/drcení
klestu
s
ponecháním
štěpky/drtě
v obnovovaném lesním porostu)
o v loňském roce byly navýšeny sazby pro přibližování dříví koněm
a štěpkování klestu
o předpoklad čerpání v roce 2019: 83 mil. Kč (+46 %), čerpání
v roce 2018: 57 mil. Kč

FINANČNÍ PODPORA – WWW.EAGRI.CZ
V. ČÁST

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
•

finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku
o předmět finančního příspěvku: přirozená i umělá obnova,
zajištění lesních porostů, přeměna/rekonstrukce lesních porostů,
výchova lesních porostů – v lesích mimo pásma imisního
ohrožení A nebo B

o stěžejní podpora pro obnovu a zajištění lesních včetně obnovy
na kalamitních plochách, od roku 2018 výrazně posíleny sazby
pro obnovu melioračními a zpevňujícími dřevinami
o předpoklad čerpání v roce 2019: 518 mil. Kč (+90%), čerpání
v roce 2018: 272 mil. Kč

FINANČNÍ PODPORA – WWW.EAGRI.CZ
VI. ČÁST

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
•

finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených
imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů
o předmět finančního příspěvků: přirozená i umělá obnova, hnojení
při výsadbě, oplocenky, zajištění lesních porostů, výchova
lesních porostů – v lesích v pásmech imisního ohrožení A nebo B
o pro urychlení přeměn porostů náhradních dřevin od roku 2018
výrazně posíleny sazby na obnovu zejména melioračními a
zpevňujícími dřevinami
o předpoklad čerpání v roce 2019: 33 mil. Kč (+83 %), čerpání
v roce 2018: 18 mil. Kč

FINANČNÍ PODPORA – WWW.EAGRI.CZ
VII. ČÁST

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
•

finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za
podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní
správy lesů
o předmět finančního příspěvku: zpracovaný a schválený lesní
hospodářský plán předaný v digitální formě do datového skladu státní
správy lesů
o předpoklad čerpání v roce 2019: 30 mil. Kč, čerpání v roce 2018: 30 mil.
Kč

•

finanční příspěvek na ochranu lesa
o předmět finančního příspěvku: chemická i mechanická
kůrovcového dříví, seštěpkování poškozených porostů

asanace

o nový příspěvek zaveden v roce 2018 pro podporu v rámci ochrany lesa

o předpoklad čerpání v roce 2019: 200 mil. Kč, čerpání v roce 2018: 0 Kč
(dotační titul spuštěn v závěru roku 2018)
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